
 

 
 
 

ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

……………………………………………… 
 เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินกิจการสภานักเรียน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ ตลอดจนให้การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๙ วรรคสองแห่งระเบียบ
โรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงวางระเบียบหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ดังนี้ 
  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ผู้ ช่วย-
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
  “สภานักเรียน” หมายถึง สภานักเรียนตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหาร                 
สภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  “พรรค” หมายถึง การรวมกลุ่มของนักเรียนต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน 
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
  “ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
  “วันเลือกตั้ง” หมายถึง วันท่ีผู้อ านวยการอนุญาตให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
  “เขตเลือกต้ัง” หมายถึง ท้องท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบ                 
แบ่งเขตเลือกตั้ง 
  “หน่วยเลือกตั้ง” หมายถึง สถานท่ีท่ีก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  “คณะกรรมการการเลือกต้ัง” หมายถึง คณะบุคคลท่ีผู้อ านวยการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม 



หน้าท่ี ~ 2 ~ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

หมวดที่ ๑  
บททั่วไป 

      
 ข้อ ๕ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนเป็นการท่ัวไป ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มี
การเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ซึ่งเป็นการลงคะแนน
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนท่ีมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 
  (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายช่ือซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกบัญชี
รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคจัดท าขึ้น โดยเลือกจากบัญ ชีรายช่ือของพรรคใดพรรคหนึ่ งเพียง                 
พรรคเดียวและใช้เขตโรงเรียนเป็นเขตเลือกตั้ง 
 ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนเป็นการท่ัวไปภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันท่ี ผู้อ านวยการอนุญาตให้
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนเป็นการท่ัวไปในปีการศึกษานั้น 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นหนังสือค าส่ังโรงเรียน โดยให้แต่งต้ังเป็นรายปีการศึกษา 
ท้ังนี้ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ข้อ ๗ เมื่อผู้อ านวยการอนุญาตให้ด าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนเป็นการ                  
ท่ัวไปแล้วให้คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน                     
ในปีการศึกษานั้น ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดวันรับสมัครเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ซึ่งต้องก าหนดให้มีการเริ่มรับสมัคร                 
ไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ไม่เกินสิบวันท าการนับจากวันท่ีผู้อ านวยการอนุญาต 
  (๒) ก าหนดวันท่ีพรรคจะยื่นบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบ
บัญชีรายช่ือ โดยก าหนดให้แต่ละพรรคยื่นบัญชีรายช่ือตามวันเวลารับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบ  
แบ่งเขตเลือกตั้งตาม (๑) 
  (๓) ก าหนดให้แต่ละห้องเรียนมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตได้หนึ่งคนหรือ
ในหนึ่งระดับช้ันให้มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนเท่ากับจ านวนห้องเรียนท่ีพึงมีในปีการศึกษานั้น 
 ข้อ ๘ ในการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนเป็นการท่ัวไปถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นว่ามีกรณีอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกต้ังนั้นมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเท่ียงธรรมให้ประกาศผลการเลือกต้ัง
ว่าผู้ใดได้รับเลือกต้ังภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันเลือกต้ัง แต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีท่ีมีเหตุอันสงสัยวามีกรณี                 
ไม่สุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกต้ังใด จะยังไม่ประกาศผลส าหรับเขตเลือกต้ังนั้นก็ได้ แต่ต้องสอบสวนและ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันเลือกตั้ง 
 ข้อ ๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง               
มีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริตและเท่ียงธรรม 



หน้าท่ี ~ 3 ~ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

หมวดที่ ๒ 
เขตเลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง 
      

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังส าหรับการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังและประกาศให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อนการ
เลือกตั้งอย่างน้อยเจ็ดวันท าการ 
 เมื่อมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนดหน่วยเลือกต้ัง
ส าหรับลงคะแนนเสียงโดยให้ค านึงความเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิ สุจริต โปร่งใสและ
เป็นธรรม อีกท้ังให้นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีอยู่ในระดับช้ันเดียวกันได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเดียวกัน 
 ท่ีเลือกตั้งตามวรรคสองต้องเป็นสถานท่ีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวกเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง 
มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร พร้อมท้ังให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของ                  
ท่ีเลือกตั้งไว้ด้วย 
 ข้อ ๑๑ การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายช่ือให้ใช้หน่วยเลือกต้ังและ               
ท่ีเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไว้ ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

หมวดที่ ๓ 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนนิการเลือกต้ัง 

      
 ข้อ ๑๒ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแต่ละครั้ง ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งต้ังบุคคลเป็น
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังจ านวนหนึ่งคน มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับ
สมัครเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและด าเนินกิจการท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกต้ังให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
อาจมีรองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยก็ได้ 
 (๒) คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเตรียม
สถานท่ีเลือกต้ัง การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การเพิ่มช่ือและการถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ัง รวมท้ังมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ังและการประกาศผล
การนับคะแนน 
 การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังตามข้อ ๑๒ (๒) แต่งต้ังจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ในเขตนั้นหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนท่ีด ารงต าแหน่งก่อนปีการศึกษาท่ีมีการเลือกตั้งก็ได้  
 ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประสานขอความร่วมมือนักศึกษาวิชาทหารท าหน้าท่ีรักษา                          
ความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าท่ีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกต้ังและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง 



หน้าท่ี ~ 4 ~ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 ข้อ ๑๕ พรรคท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้ง
เพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกต้ังและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ
ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมสถานท่ี 
 ตัวแทนพรรคตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท่ีซึ่งจัดไว้ให้ ณ ท่ีเลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้
และต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
 ในกรณีท่ีกระท าการฝ่าฝืนความในวรรคสองให้ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วย
เลือกต้ังมีค าส่ังให้ตัวแทนพรรคนั้นออกไปจากท่ีเลือกต้ังและให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วย
เลือกตั้งด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ัง 
 ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ัง หรือผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน จงใจไม่
ปฏิบัติตามหน้าท่ี  ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าการอื่นใดเพื่อขัดขวางมิให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบหรือค าส่ังของผู้อ านวยการ    

หมวดที่ ๔ 
ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง 

      
 ข้อ ๑๗ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
  (๓) เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองไผ่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  (๔) เป็นผู้ท่ีมีความเล่ือมใสและยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
       พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๕) เป็นผู้ท่ีรักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนหนองไผ่อย่างแท้จริง 
  (๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 ข้อ ๑๘ ให้ถือเป็นหน้าท่ีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
 ข้อ ๑๙ กรณี ท่ี ผู้มี สิทธิเลือกต้ังไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังในวัน ท่ีก าหนดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนได้ให้ด าเนินการแจ้งสาเหตุกับประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ท้ังนี้ให้บันทึกเหตุผลดังกล่าวไว้ในรายงานสรุปผลการเลือกตั้ง 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังและมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
ให้ถือว่าผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้ 
  (๑) สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
  (๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน 
  (๓) สิทธิอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 



หน้าท่ี ~ 5 ~ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 ในกรณีท่ีเกิดข้อโต้แย้งการเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังพร้อมแสดงหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในครั้งถัดมาแล้ว ท้ังนี้                 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาค าร้องเพื่อมีค าส่ังให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้อง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าร้อง และการพิจารณาค าร้องตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๒๑ เมื่อผู้อ านวยการอนุญาตให้ด าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแล้วให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ัง และปิด
ประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีเห็นสมควรและท่ีเลือกต้ัง
หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวันท าการก่อนวันเลือกต้ังและแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยัง
หัวหน้าระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ันให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ 
 ข้อ ๒๒ กรณีท่ีเห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือให้แจ้งกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อยสามวันท าการเพื่อขอเพิ่มรายช่ือ 
 ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีได้ประกาศตามข้อ ๒๑ มีช่ือผู้ไม่มี
สิทธิเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า
สามวันท าการ เพื่อให้ถอนช่ือผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรถอนช่ือผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกต้ังนั้นออกจาก
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  หรือสมควรยกค าร้อง ก็ ให้ถอนช่ือผู้นั้นหรือยกค าร้องแล้วแต่กรณีและ               
แจ้งค าส่ังให้ผู้นั้นทราบด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 

หมวดที่ ๕ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง 

      
 ข้อ ๒๔ บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังหรือ
แบบบัญชีรายช่ือ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
นักเรียนตามระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ข้อ ๒๕ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ัง ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรคได้เพียง
พรรคเดียว และสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว 
 ข้อ ๒๖ ในการสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคท่ีมีสิทธิสมั ครรับ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด ยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร  
 ข้อ ๒๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งดังนี้ 
  (๑) ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๒) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  (๓) เอกสารรับรองผลการเรียนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (๔) เอกสารรับรองความประพฤตินักเรียนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 



หน้าท่ี ~ 6 ~ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 ข้อ ๒๘ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกต้ังแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร หากเกิดข้อผิดพลาดให้แจ้งกับผู้รับสมัครทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับเอกสาร หากไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดถือว่าการรับ
รับสมัครเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 
 ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
ห้ามมิให้ผู้สมัครถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  
 กรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้นั้นไม่มีช่ือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามประกาศของโรงเรียนให้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีประกาศ 
 ข้อ ๓๐ ก่อนวันเลือกต้ัง ถ้าปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ 
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถ้าเห็นว่าผู้สมัคร                
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
 เมื่อถึงวันเลือกต้ัง ถ้าปรากฏว่าไม่มีการยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือมีการยื่นค าร้อง
แล้วแต่ผู้อ านวยการยังไม่วินิจฉัย ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศการรับ
สมัครท่ีมีผลอยู่ในวันเลือกตั้ง 
 ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีพรรคใดจะเสนอบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคนั้นจะต้องจัดท าบัญชีรายช่ือ โดยมีหลักเกณฑ์ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พรรคจะเสนอรายช่ือบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวและต้องเป็น
สมาชิกของพรรคท่ีจะเสนอรายช่ือเพียงพรรคเดียว 
  (๒) ให้จัดท าบัญชีรายช่ือตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
รายช่ือผู้สมัครตามล าดับหมายเลขจ านวนไม่เกินยี่สิบห้าคน 
  (๓) แจ้งรายช่ือบุคคลท่ีพรรคมีมติจะเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ                 
สภานักเรียนและรองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ข้อ ๓๒ การสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือให้หัวหน้าพรรคหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก                 
หัวหน้าพรรค ยื่นบัญชีรายช่ือผู้สมัครท่ีพรรคจัดท าขึ้นตามข้อ ๓๑ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวันเวลาท่ี
ก าหนด พร้อมท้ังหลักฐานการสมัครอื่นใหค้รบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร หากเกิดข้อผิดพลาดให้แจ้งกับหัวหน้าพรรคหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าพรรคทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีได้รับเอกสาร                 
หากไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดถือว่าการรับสมัครเลือกต้ังดังกล่าวเป็นโมฆะ โดยจะเรียกร้องสิทธิ                 
ใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 
 ข้อ ๓๔ ก่อนวันเลือกต้ัง ถ้าปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้                
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ให้น าความในข้อ ๓๐ 
มาบังคับโดยอนุโลม 
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนดวันเวลาในการจับสลากหมายเลขส าหรับใช้ในการสมัคร
รับเลือกตั้งโดยแจ้งให้พรรคทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันท าการ โดยหมายเลขท่ีได้ให้ใช้ส าหรับการเลือกต้ัง
แบบแบ่งเขตด้วย 

หมวดที่ ๖ 
วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 

      
 ข้อ ๓๖ เพื่อประโยชน์แห่งความเท่ียงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้คณะกรรมการ                
การเลือกตั้งร่วมกับหัวหน้าพรรคหรือผู้ท่ีหัวหน้าพรรคมอบหมายก าหนดวิธีการหาเสียงเลือกต้ังให้ผู้สมัครและ
พรรคต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้มีผลภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีเป็นการเลือกต้ังท่ัวไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภานักเรียน ให้กระท าได้
ต้ังแต่วันท่ีผู้อ านวยการอนุญาตให้มีการจัดการเลือกตั้งจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  (๒) ในกรณีเป็นการเลือกต้ังท่ัวไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาหรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ี
ว่างให้กระท าได้ต้ังแต่วันท่ียุบสภาหรือวันท่ีต าแหน่งว่างลงแล้วแต่กรณีจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  (๓) ในกรณีมีการส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ ให้กระท าได้ต้ังแต่วันท่ีมีค าส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  (๔) ในกรณี ส่ังให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกต้ังมิ ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม 
 ข้อ ๓๗ การหาเสียงเลือกต้ังจะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคนับต้ังแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนส้ินสุดวันเลือกตั้ง 
 ในกรณีท่ีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าผู้ใดกระท าตามวรรคหนึ่ง โดยไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ    
การเลือกตั้งมีอ านาจส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๓๘ การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากท่ีบัญญัติในระเบียบนี้ คณะกรรมการการ
เลือกต้ังอาจก าหนดให้ต้องท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนดก็ได้                
โดยค านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความเท่ียงธรรมของผู้สมัครและพรรค 
 ข้อ ๓๙ การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกต้ังโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการช้ีน าหรือ               
มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระท ามิได้ 
 ข้อ ๔๐ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนน
ให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

  (๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (๓) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด           
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรค 
 ข้อ ๔๑ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรค ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  (๒) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  (๓) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
  (๔) โรงเรียน  
 ข้อ ๔๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วน
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ังหรือกระท าการใด ๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกต้ังโดยประการท่ีเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค ท้ังนี้ เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพ
ตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น 
 ข้อ ๔๓ ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค 
 การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามปกติท่ีพึงต้องปฏิบัติในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามต าแหน่ง
หน้าท่ีท่ีทางราชการก าหนดไว้ หรือการแนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังของ
ผู้สมัครหรือพรรค โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี แม้ว่าการกระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคใด 
 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
หรือกรรมการท่ีพบเห็นมีอ านาจส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นยุติหรือระงับการกระท าใด
ท่ีเห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคใด พร้อมท้ังจัดท าบันทึกรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
 ข้อ ๔๔ เพื่อให้การหาเสียงเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังร่วมกับ
หัวหน้าพรรคหรือผู้ซึ่งหัวหน้าพรรคมอบหมายก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครและ
พรรค อาจจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครและ
พรรค ท้ังนี้อาจขอความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ 
 ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจจัดเวที              
การน าเสนอนโยบายในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติด้วยก็ได้ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของงานกองพันชมพูฟ้า กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เรียบร้อย โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบ 
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 ข้อ ๔๖ ให้ ผู้สมัคร พรรค หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังได้เฉพาะ               
ในสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และต้องมีขนาดและจ านวนไม่เกินท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดโดยการก าหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคด้วย 

หมวดที่ ๗ 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 
      

 ข้อ ๔๗ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
 คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้ หากการออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกต้ังได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการ                
ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกต้ังและมีค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มค่า และวิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนน    
โดยตรงและลับ 
 ข้อ ๔๘ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนดในการ
ก าหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย 
 วัน เวลาและสถานท่ีในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดไว้โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ 
 ข้อ ๔๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ัง
นับจ านวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมดของหน่วยเลือกต้ังนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตรเลือกต้ังไว้ในท่ีเปิดเผย               
และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังเปิดหีบบัตรเลือกต้ังในท่ีเปิดเผย
แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู่ ณ ท่ีเลือกต้ังนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกต้ังเป็นหีบเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกต้ัง
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในท่ีเลือกต้ังในขณะนั้นลงลายมือช่ือในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ ไม่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง 
 ข้อ ๕๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนลงลายมือช่ือเพื่อแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
มอบบัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๕๑ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังของหน่วยเลือกต้ังใดให้ออกเสียง
ลงคะแนนได้ ณ ท่ีเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 
 ข้อ ๕๒ การออกเสียงลงคะแนน ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลข
ผู้สมัครในบัตรเลือกต้ัง และในกรณี ท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ท า
เครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
 ข้อ ๕๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้
ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงใน
หีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 ข้อ ๕๔ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดใช้บัตรอื่นท่ีมิใช่บัตรเลือกต้ังท่ีได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งซึ่งมีอ านาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ ๕๕ ห้ามมิให้ ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                   
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพื่อเป็นท่ีสังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 
 ข้อ ๕๗ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกต้ังท่ีตนได้ลงคะแนน
เลือกตั้งแล้ว 
 ข้อ ๕๘ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกต้ังใส่ในหีบบัตรเลือกต้ังโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กระท าการใดในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจาก
ความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง 
 ข้อ ๕๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังน าบัตรเลือกต้ังท่ีออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่น
ทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
 ข้อ ๖๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
สามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ ผู้มี สิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ีเลือกต้ัง หรือมิใ ห้ไปถึง                         
ณ ท่ีดังกล่าวภายในก าหนดเวลาท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได้ 
 ข้อ ๖๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน 
 ข้อ ๖๒ ในกรณีท่ีการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกต้ังแห่งใด ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก                  
เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนดท่ีเลือกต้ังใหม่ท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปลงคะแนนเลือกต้ังได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนด                  
ท่ีเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการโดยเร็ว  
 ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ัง
ประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
 เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและก าหนด
วันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกต้ังนั้นหรือมีค าส่ังเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความสุจริตและเท่ียงธรรม              
ในการเลือกตั้งโดยเร็ว 
 ข้อ ๖๓ เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกต้ังประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกต้ัง แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกต้ังท่ี
เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกต้ังท่ีใช้ลงคะแนนไม่ได้ แต่ในกรณีท่ียังมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในท่ีเลือกต้ังเพื่อใช้สิทธิเลือกต้ังแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแต่ยัง
ไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกต้ังเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จส้ินแล้ว 
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังปิดช่องใส่บัตรเลือกต้ังของหีบบัตรเลือกต้ัง และจัดท า
รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งท้ังหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง และจ านวนบัตรเลือกตั้ง
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

ท่ีเหลือ แล้วประกาศให้ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอยู่  ณ ท่ีเลือกต้ังได้ทราบ ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                            
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๖๔ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๖๓ แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังเปิด              
หีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้ง แล้วด าเนินการนับคะแนน 
 ข้อ ๖๕ การนับคะแนนให้กระท า ณ ท่ีเลือกต้ังโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จส้ิน และห้ามมิให้เล่ือน
หรือประวิงการนับคะแนน 
 การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดซึ่งต้อง
ก าหนดให้มีการนับคะแนนท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย 
 ข้อ ๖๖ ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้                    
นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 
 บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
  (๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีมีการท าเครื่องหมายเพื่อเป็นท่ีสังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง 
       นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  
  (๓) บัตรท่ีมิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
  (๔) บัตรท่ีท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนหนึ่งคน 
  (๕) บัตรท่ีไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  
       “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
  (๖) บัตรท่ีได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วท าเครื่องหมายในช่อง 
       ท าเครื่องหมาย“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
  (๗) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดว่าเป็นบัตรเสีย   
       ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเป็นผู้พิจารณา 
 ข้อ ๖๗ ห้ามมิให้กรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังจงใจนับบัตรเลือกต้ังหรือคะแนนให้ผิด               
ไปจากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดยมิได้มีอ านาจกระท าโดยชอบด้วย
กฎหมายให้บัตรเลือกต้ังช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าการด้วยประการใดแก่บัตรเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรท่ีใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกต้ังให้ผิดไปจากความจริง หรือท ารายงานการเลือกต้ังไม่ตรงตาม        
ความเป็นจริง 
 ข้อ ๖๘ เมื่อการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังเสร็จส้ินแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วย
เลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังนั้น จ านวนบัตรเลือกต้ังท่ีใช้ และจ านวนบัตรเลือกต้ัง            
ท่ี เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้  ให้กระท า โดยเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
 เพื่อประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกต้ังให้เกิดความรวดเร็ว คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจ
ด าเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ 
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

 การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนน 
อย่างไม่เป็นทางการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๖๙ ถ้าการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังใดไม่สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จน                   
เสร็จส้ินอันเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วย
เลือกต้ังประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกต้ังนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง                    
เพื่อก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับคะแนนต่อไปโดยเร็ว และรายงานผู้อ านวยการทราบโดยเร็ว  
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีบัตรเลือกตั้งท่ีได้มีการออกเสียง
ลงคะแนนแล้วช ารุดหรือสูญหาย ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาส่ังให้มี
การออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
 การเก็บรักษาบัตรเลือกต้ัง หีบบัตรเลือกต้ัง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง รวมท้ังวิธีการนับ - 
คะแนนใหม่ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๗๐ ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกต้ังด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาส่ังให้มี
การนับคะแนนใหม่หรือส่ังให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
 ข้อ ๗๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับรายงานผลคะแนนการเลือกต้ังจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ังแล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและคะแนน                  
ท่ีไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
 ข้อ ๗๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควร
เช่ือได้ว่าการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดย                
ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการการเลือกต้ังจะงดการประกาศผลการเลือกต้ังและจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่หรือ                  
นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

หมวดที่ 8 
การประกาศผลการเลือกต้ัง 

      
 ข้อ ๗๓ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนน
สูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ัง                 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๗๔ เขตเลือกต้ังท่ีไม่มี ผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด                     
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  
 ข้อ ๗๕ ในการเลือกต้ังท่ัวไป ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
นักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายช่ือได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว              
มีเหตุอันควรเช่ือว่า ผลการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

ของเขตเลือกต้ังท้ังหมดซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกต้ัง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันท าการนับแต่วันเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายช่ือ               
ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๗๖ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งระเบียบนี้บังคับใช้แก่กรณีใด ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงช่ือ 
( นายพัชริน  ภู่ชัย ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


